
VERSLAG VIDEO CLUBAVOND 15 NOVEMBER 

Op de agenda vanavond stond “Ook Dat maken Shotters”, dus de avond werd  gepresenteerd door Harry 
Zwanenberg. De films van vanavond zijn gemaakt door Shotters buiten de club om, dus dit kan  een 
opdracht, een gebeurtenis etc, zijn  

Als eerste draaide Jaap van Rijn “Fruitcorso Tiel “ een verslag van de jaarlijks Fruitcorso in Tiel met vele 
mooie wagens en harmonieën. Ook  kinderen deden mee met versierde fietsen en trap auto’s. Peter van den 
Berg liet een film zien van zijn geliefde hobby, nl “Antoon Full Speed” over  het surfen maar dat wisten we 
al door de vele films die Peter hierover gemaakt heeft, deze keer over een vriend die zijn 78 ste jaar vierde 
en de hobby nog volop beoefende een mooie film en document voor Antoon en zijn familie. “Cliffhangers” 
was ook een film van Peter en deze gingen over het klimmen tegen een klimwand, Peter was op vakantie in 
Groningen en kwam dit toevallig tegen vlak bij zijn camping. Deze wand is 37 mtr hoog en hij ontmoette 
daar een man en een vrouw welke de hobby beoefende en vroeg of hij hun mocht filmen met natuurlijk 
gebruik makend van zijn Drone .  Het was helaas al laat en het was hun laatste klim , jammer vond Peter 
want dan had hij nog een betere film over het wandklimmen kunnen maken. 

“Afscheid” een film van Henk Dillen, welke pas geleden met pensioen is gegaan  . Dus een passende titel 
want Henk heeft afscheid genomen van   de meld kamer van Oost Brabant. Dat is het gebied tussen Heusden 
en de Belgische grens , hij heeft dit werk van 1985 tot september 2022 gedaan Een mooi document voor 
Henk . Nu kwamen er drie films van  Jan Verburgh in opdracht gemaakt. De eerste film “Dader als 
slachtoffer”, ging over seksuele intimidatie , de zo gehete Loverboys. Er kwam onzichtbaar een slachtoffer 
in beeld, zelfs Jan mocht haar van te voren niet zien of ontmoette. Er was veel animatie te zien welke 
aangereikt is, alleen het filmische gedeelte waaronder dus het interview met het slachtoffer en de montage 
heeft Jan gedaan. De volgende film was ook van Jan “Alleen samen ”ook weer een project film. Nog een 
film in opdracht was “TPN West” over een open dag van een bedrijf. Deze moest 5 minuten duren. Jammer 
want we zagen niet alles duidelijk overkomen. 

Joop Neefs had een verslag gemaakt van de 
opening van een foto expositie van de Stichting 
“Kansarme SriLanka”  uit Berlicum die water 
projecten in SriLanka realiseren met behulp van 
de bevolking. Deze expositie was in de Wereld 
winkel in Berlicum en het officiële gedeelte met 
de ambassadrice uit Sri Lanka in d’n Durpsherd. 
“ Standaard molen Rosmalen “ was een film 
van Frank Seegers, de vrijwillige molenaar gaf 
uitleg over de molen. De laatste film was van 
een nieuw lid Jolanda van Grinsven “Afscheid 
Arriva” Jolanda had ook afscheid genomen van 
haar baan als bus chauffeur, de genodigde reed 
ze zelf naar het lokaal waar het afscheid was, en 
door een bus uit de 50-60 jaren werd iedereen 
weer thuis gebracht. Een mooi document helaas 
gefilmd met een mobiele telefoon, maar het afscheid was toch vastgelegd. 

Dit was de laatste film , Harry had toch weer 10 films binnen gekregen voor deze vond en het was weer de 
moeite waard om te zien wat de Shotters buiten de club filmen. 
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